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چکيده
موقعيت جغرافيایی ایران در مجاورت با کشورهاي حوضه قفقاز منزلت ژئوپليتيک و
ژئواکونوميک بالایی به این کشور بخشيده است و زمينه را براي بسترسازي همگرایی از
طریق گردشگري در حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی -فرهنگی و زیست محيطی به
وجود آورده است .پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال میباشد که آیا
مجاورت سرزمينی ،پيوستگیهاي تاریخی ،علایق و منافع مشترک این دو واحد سياسی
میتواند نقش تعيينکننده اي در تحولات ژئوپليتيک گردشگري منطقهاي را به دنبال
داشته باشد؟ .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از نظر نوع توصيفی -تحليلی مبتنی
بر گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه می باشد .روایی گویه ها از دیدگاه
محققان بررسی شده و پایایی آن به ميزان  57.0با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه شده
است .پرسشنامه با استقرار در مرزهاي ورودي گردآوري شده و با استفاده از آزمون هاي
آماري نظير  tتک نمونه اي و دو نمونه اي و تحليل عاملی تحليل شده اند .نتایج تحقيق
نشان می دهد که از بين شاخص هاي مورد بررسی ،شاخص هاي بسترهاي اقتصادي و
تجاري گردشگري و خدمات ارائه شده به گردشگران به ترتيب با مقادیر ( 4/50و )4/50

 .1نویسنده مسئول :تهران ،خیابان شهید مفتح ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده علوم جغرافیایی
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بيشترین تأثير را در همگرایی دو کشور به خود اختصاص داده اند .علاوه بر این ،نتایج
تحليل عاملی نشان می دهد که سه عامل بهبود روابط تجاري ()0۹/9۹؛ استفاده از
خدمات درمانی و بازدید از بستگان ( )0./0و دسترسی آسان و امنيت کشور همسایه
( )00/6با نزدیک به  05درصد از کل واریانس از دیدگاه پاسخگویان بيشترین اهميت را در
ایجاد و بهبود همگرایی بين دو کشور همسایه از طریق توسعه گردشگري دارد.
کليد واژگان :گردشگري ،همگرایی منطقهاي ،ایران و جمهوري آذربایجان

مقدمه
امروزه گردشگری در دنیا ،یکی از منابع مهم در آمدزایی و در عین حال از عوامل موثر در
تبادلات فرهنگی بین کشورها تبدیل شده است (کاظمی .)1:1136 ،به همین علت پژوهشگران
و متخصصان علاقمند به بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع میزبان
در سطوح مختلف (ملی ،منطقهای و محلی) میباشند ) .(Albalate et al, 2009:1سازمان
جهانگردی ا ز آن به عنوان یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنعت رو به رشد دنیا نام برده
است ) .(UNWTO, May 2012به طوری که  11درصد تولید ناخالص و  11درصد از اشتغال
جهان را به خود اختصاص داده است ) . (UNWTO, 2008از سال  1۹51تا سال  7112تعداد
جهانگردان بینالمللی از  75میلیون به  ۹11میلیون نفر افزایش یافته است و درآمد ناشی از
این فعالیت به  365میلیارد دلار رسیده و پیشبینی میشود تا  7171این تعداد به  1/6میلیارد
نفر برسد ) .(Moreno et al, 2009:1550; WTO, 2006بنابراین توسعه این صنعت فرایند
پیچیدهای است که عوامل توسعه بینالمللی و ملی گروههای درگیر با سیاست دولت ،برنامه-
ریزی و قانونگذاری را در بر میگیرد ) .(Telfer and Sharpley,2008:80از این رو کشورهای
مختلف در تلاشند تا با مهیاسازی و ارزشمند نمودن جاذبههای گردشگری در مناطق دارای
پتانسیل ،فرصت رضایتمندی و بهرهمندی از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازند
) .(Rosentraub et al, 2009:759-770توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه سطوح
ملی ،منطقه ای و محلی و در نتیجه آن دستیابی به برتری و قدرت بر اساس دیدگاههای رقابتی
با تحول عمدهای که در صنعت گردشگری و مسافرت ها در 41سال گذشته رخ داده استوار و
دوران جدیدی شده است (زمانیان و همکاران )113۹:131،و در عصر حاضر فعالیتهای
گردشگری پیرامون ژئوپلیتیک سرمایه ،توسعه تازه و شگفتانگیزی در نفوذ به قلمروهای ما
قبل مدرن (طبیعت و انسان) و بهره گیری از آن رونق یافته است (پاپلییزدی .)171:1135 ،در
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ب سیاری از مناطق موجب گسترش همگرایی منطقهای واحدهای سیاسی -فضایی شده است ،به
طوری که از یک سو ،دولتها و دولتهای محلی توجه ویژهای به توسعه صنعت گردشگری
دارند و تصمیمات سیاسی آنها نقش موثری در تدوین قوانین ،برنامهریزی و مدیریت مشتریان
این صنعت در فضاهای جغرافیایی ایفا میکنند) (Buckinghamshire, 1999:69و از سوی دیگر،
دولتها میتوانند در تامین زیرساختهای اساسی در راستای پشتیبانی و حمایت از سرمایه-
گذاران در این صنعت از طریق تامین مالی ،حمایتهای نهادی و تسهیلات بازاریابی ،تامین
امنیت گردشگران ،سرمایهها و افزایش رضایت گردشگران را مدیریت کنند & (Lickorish
) .Jenkins, 1997; Owusu, 2008:3در همین رابطه نیلسون و همکارانش ( ،)1۹۹1اظهار
کردند که مفهوم دولت توسعهگرا نشان میدهد که دولت میتواند با استفاده از قدرت خود به
ترویج توسعه پایدار و یکپارچه جوامع کمک کند .(Nelson, 1993).همچنین تحقیقات فرگوسن
( ،) 7111در کشورهای منطقه کارائیب نشان داد که گردشگری و توسعه آن به عنوان یک
استراتژی توسعه مهم در سطح بین کشورهای منطقه به تقویت همبستگی و همگرایی فرا
منطقه ای و توسعه ملی کمک کرده است .به طوری که در سایه چنین فعالیتهایی ،بازار
مشترک آمریکای مرکزی از دهه 1۹21شکل گرفته و رونق یافته است ).(Ferguson, 2010:4
بنابراین امروزه محققان معتقدند با روند توسعه مثبت گردشگری و پویای آن در فعالیتهای
اقتصادی در سطح بینالمللی ،از آن به منزله یک عامل ایجاد فرصتهای چند بخشی اقتصادی
و عاملی برای توسعه متوازن و همگرایی منطقهای یاد میکنند (Gligorijević and Petrović,
).2009:123

منطقه مورد مطالعه این پژوهش منطقه شمال غربی کشور ایران و کشور آذربایجان است که
در طی دهههای اخیر سبب شکل گیری واحد همگرایی سیاسی -فضایی در این منطقه شده و
ت وجه دیگر کشورها را به خود اختصاص داده است که امروزه سبب شکلگیری روابط مهمی از
لحاظ همگرایی فضایی -سیاسی در عمده فعالیت این محدوده در صادرات ،واردات ،ترانزیت کالا
و خدمات به خصوص رونق گردشگری در ابعاد (فرهنگی ،تاریخی ،قومی ،امنیتی ،زبانی و )...بین
این کشورها شده است .لذا ویژگیهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی در تحولات مربوط به
همگرایی منطقه بین ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه نخجوان نقش به سزایی داشته است.
بنابراین عملیاتی شدن این توانمندی ها میتواند بر وزن ژئواکونومیکی ایران در تحولات منطقه-
ای در حوزهها ی گردشگری در مناطق مرزی کشورهای مانند قفقاز ،ترکیه و آسیای مرکزی از
منظر همگرایی واحدهای سیاسی -فضایی بیافزاید .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ژئوپلیتیک
گردشگری بر همگرایی واحدهای سیاسی -فضایی کشور ایران با آذربایجان میباشد .لذا نوآوری
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این تحقیق نسبت به دیگر تحقیقات در این است که ضمن بررسی تأثیرات ژئوپلیتیک
گردشگری بر همگرایی واحدهای سیاسی -فضایی را بررسی کرده و اثرات آنها را در روابط
مرزی بین این دو کشور مورد سنجش قرار داده است .بنابراین به دنبال پاسخگویی به این سوال
میباشد که آیا مجاورت سرزمینی ،پیوستگیهای تاریخی ،علایق و منافع مشترک این دو واحد
سیاسی میتواند نقش تعیینکننده ای در تحولات ژئوپلیتیک گردشگری منطقهای به دنبال
داشته باشد؟
در هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهشهایی که در ارتباط با موضوع انجام
شده ،لازم و ضروری است ،چرا که بدون دس تیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه و تکامل
آنها ،امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتر میسر نیست.
افضلی و همکاران ( )11۹1در پژوهشی با عنوان "دیپلماسی گردشگری و تأثیر آن بر
همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه خلیج فارس" به این نتیجه رسیدند که اشتراکات
فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی ،نزدیکی جغرافیایی ،پیوندهای قومی و منافع اقتصادی بسیار بیشتر و
پر رنگتر از نقاط اختلاف و واگرایی بین آنهاست و این اشتراکات زمینههای همگرایی و
همکاری میان کشورهای منطقه به ویژه همکاری در زمینهی گردشگری ،امنیت ،بهداشت و
محیط زیست را هموارتر میکند.
نباکوئی و همکاران ( ،)11۹7در پژوهش خود تحت عنوان "تأثیر گردشگری بر توسعه
همگرایی منطقهای کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا" ،به این نتیجه رسیدند که لزوم ارتقای
امنیت کشورهای منطقه و نیز تاکید بر گردشگری به عنوان فاکتوری همگرا کننده در عرصه-
های مختلف سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی میتواند زمینه را برای توسعه یک همگرایی محدود یا
گسترده و تحول در معادلات ژئوپلیتیک حوزه جنوب غرب آسیا فراهم آورد.
آقاجری و رستمی فر ( ،)11۹1در مطالعه خود با عنوان "پیمان سارک 1و تأثیر آن بر منطقه
گرایی" ،به بررسی عوامل مؤثر در همگرایی سیاسی بین کشورهای منطقه سارک پرداخته
است .نتیجه تحقیق نشان می دهد که توسعه گردشگری و افزایش تعاملات فرهنگی نقش
مهمی در همگرایی سیاسی ایفا می کند.
زمانیان و همکاران ( ،)113۹در مقاله خود تحت عنوان"بررسی اثرات ژئوپلیتیکی توسعه
گردشگری منطقهای با بهره گیری از رهیافت برنامهریزی راهبردی منطقه گردشگری چادگان"
به این نتیجه رسیدند که فرآیند برنامهریزی راهبردی برای توسعه بخش محصول گردشگری
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محدوده کهسوار طرار میتواند مبنای برنامهها و راهبردهای پروژههای موضوعی و موضعی در
زمینه گردشگری باشد.
قدیری معصوم و همکاران ( )113۹درپژوهش خود تحت عنوان "همگرایی و همکاری محدود
منطقهای ،راهکاری برای توسعه گردشگری فرهنگی" به این نتیجه رسیدند که ضمن شناسایی
موانع گردشگری در سه کشور ( ایران ،افغانستان و تاجیکستان) به ارائه راهکارهای راهبردی
در حوزه همکاری های گردشگری فرهنگی پرداختند که میتواند نقش مؤثری در پیشبرد
اهداف هر سه کشور به دنبال داشته باشد و زمینه مناسبی را برای تقویت جایگاه فرهنگ و
تمدن ایران کهن در سطح جهانی فراهم کند.
اواسو ( ،)7113در تحقیق خود تحت عنوان"نقش ایدئولوژی سیاسی در توسعه گردشگری
در استان کیپ شرقی آفریقای جنوبی" به بررسی نقش تصمیمات سیاستمداران و مدیران
دولتی در ایجاد همگرایی از طریق تدوین چارچوب سیاسی پرداخته است .نتیجه این مطالعه
نشان داد که در این فرآیند فعالیتهای گردشگری نقش مهمی را برعهده گرفته است.
مشتاق و زمان ( ،)7114در پژوهش خود تحت عنوان "رابطه بیثباتی سیاسی ،تروریسم و
گردشگری در منطقه سارک" به این نتیجه رسیدند که لازم است به یک درک روشنی از مسائل
سیاسی ،منافع بازیگران سیاسی مشخص شود و برای کاهش منافع شخصی افراد سیاسی ،به
منظور تسهیل و حفظ توسعه گردشگری پایدار در منطقه  SAARCاقدام گردد.
مک و باکیر ( ،)7114در پژوهش خود تحت عنوان"اثرات تروریسم در سفر و گردشگری
صنعت" به این نتیجه رسیدند که تاثیر تروریسم در سفر و صنعت گردشگری از یک سو ،بسیار
زیاد است و میتواند منجر به بیکاری ،بیخانمانی ،کاهش قیمتها و بسیاری از مشکلات
اجتماعی و اق تصادی شود .از سوی دیگر ،پیامدهای منفی از صنایع دیگر مرتبط با گردشگری
مانند خطوط هوایی ،هتلها ،رستورانها و مغازهها که به گردشگران و خدمات متحد آن شود.
دادهها و روش کار
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر نوع روش ،توصیفی -تحلیلی و برای گردآوری
دادهها از روشهای کتابخانهای (اسنادی) و میدانی استفاده شده است .به طوری که در روش-
های کتابخانه ای و بررسی منابع شاخص های مورد نیاز استخراج شده و با استفاده از پرسشنامه
طراحی شده برپایه طیف لیکرت اقدام گردید .جدول( .)1روایی گویه ها از دیدگاه محققان
گردشگری بر رسی شده و پایایی کلی داده ها به میزان  1725با استفاده از آلفای کرونباخ
محاسبه شده است .پرسشنامه تحقیق با استقرار در مرزهای ورودی و بازارهای محلی گردآوری
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شده و با استفاده از آزمون های آماری نظیر  tتک نمونه ای و دو نمونه ای و تحلیل عاملی
تحلیل شده اند.
جدول ( .)0شاخص هاي مورد استفاده در تحقيق
شاخص

گویه

همگرایی منطقه اي

قرابت و
نزدیکی
فرهنگی

اشتراکات زبانی ،اشتراکات فرهنگی (آداب و رسوم ،مذهب ،شیوه زندگی) ،اشتراکات
تاریخی ،اشتراکات قومی) ،شرکت در مراسمات و جشن ها ،بازدید از یستگان ،احترام
متقابل به باورها و فرهنگ ،کاستن از مناقشات فرهنگی

عوامل اقتصادی

مناسبات تجاری ،توزیع مجـدد منـابع اقتـصادی میان دولتها ،بده و بستان کالا و
محصولات ،تجارت چمدانی ،رفت و آمد مسافران ،سرمایهگذاری مشترک ،توسعه زیرساخت-
های اقتصادی (گمرک ،پایههای بار و مسافری و  ،)...استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی،
تبادل انرژی ،روابط بانکی و مالی ،حمایت از تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی برای
حضور در بخش های معینـی از بازار ،مبادله محصولات کشاورزی و ...

عوامل علمی و
فرهنگی

تبادل تیمهای ورزشی ،تبادل دانشجو ،شرکت در فستیوالهای ورزشی ،استفاده از خدمات
پزشکی و سلامت ،همکاری های علمی و فنی ،تبادل دانش ،استفاده از جاذبه های فرهنگی-
تاریخی ،شرکت در مراسمات ملی و ...

تهدیدات
مشترک

تروریسم ،دیپلماسی سیاسی ،تبادل تجارب سیاسی و امنیتی ،صلح و آرامش ،توان و نفوذ
بینالمللی ،افزایش تعامل سیاسی ،پایداری امنیت مرزی ،تبادل اطلاعات ،نزدیکی دیدگاه ها
و همگرایی امنیتی -سیاسی ،کاستن از اختلافات مرزی ،استفاده از منابع مشرک و ..

خدمات
گردشگری

فرایند جذب ،حمل و نقل ،پذیرایی و کنترل گردشگران ،گردشگری سلامت ،گردشگری
تاریخی ،گردشگری تجاری ،پذیرش فرهنگی گردشگران ،دسترسی به منافع و امکانات
گردشگری ،مراودات انسانی و تبادل گردشگر

مناطق مرزی کشورهای ایران و جمهوری آذربایجان است .مرز مشترک زمینی این دو واحد
سیاسی  256/3کیلومتر در مرز (خشکی -آبی) و جمهوری خود مختار نخجوان 771کیلومتر
مرز مشترک (آبی) رودخانهای با ایران دارد ،تمامی مسیر مذکور از خط تالوگ رودخانه ارس
عبور میکند که از نظر امنیتی یک مانع عمده به حساب میآید (اخباری.)164:113۹،
مهمترین مزیت مسیر ایران برای جمهوری آذربایجان کوتاه بودن مسیر و بهره اقتصادی آن
است .مسیر ایران به صورت مستقیم بازار اقتصادی آذربایجان را به بازارهای اقتصادی خلیج
فارس و از آنجا به بازارهای بینالمللی وصل میکند که علاوه بر اینها ،مسیر ایران از پتانسیل
جاده ای و ریلی نسبتاً مناسبی در جهت غرب ـ شرق و بالعکس بهره میبرد که این امر میتواند
در توسعه ارتباطات زمینی جمهوری آذربایجان با آسیای مرکزی و شرق آسیا مورد استفاده قرار
بگیرد .دیگر آنکه ،ارتباط زمینی و مستقیم جمهوری آذربایجان با منطقه برونگان نخجوان تنها
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از مسیر ایران میسر میباشد .حتی ،جمهوری آذربایجان میتواند از مسیر ارتباطی جلفا ـ
نخجوان ،بهعنوان یک مسیر تراتزیتی جایگزین بجای مسیر گرجستان ،برای ارتباط با ترکیه و
اروپا بهره ببرد .لذا واقع شدن دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در مسیر کریدورهای
ارتباطی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب ،شرایط ویژهای را برای تقویت حمل و نقل بینالمللی
بین طرفین بوجود آورده است که شاید در نوع خود کمنظیر باشد .شکل(.)1
جدول ( .)0کارکرد مرزهاي مشترک و تعداد پرسشنامه ها
مبادی ورود و خروج

کارکرد اصلی

تعداد پرسشنامه

آستارا

ترانزیت و عبور مرزی

61

بیله سوار

عبور مرزی

۹1

جلفا -نخجوان

ترانزیت و عبور مرزی

41

پلدشت -نخجوان

عبور مرزی

11

شکل ( .)0موقعيت جغرافيایی ایران و جمهوري آذربایجان

مبانی نظري
امروزه گردشگری بعنوان یکی از عوامل موثر در توسعه همگرایی واحدهای سیاسی -فضایی
در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کشورها محسوب میشود .بعضی از کارشناسان و
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محققان سیاسی نقش گردشگری را پر اهمیت جلوه داده و آن را با واژه توسعه مترادف می-
دانند .لذا از گردشگری به عنوان یک فعالیت رو به رشدکه هم اثرات اقتصادی دارد و هم می-
تواند موجب تعمیق پیوندهای همگرایی واحدهای سیاسی -فضایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی
بین کشورهای مرزی با یکدیگر شده و به تحکیم وحدت ملی و حس تعلق مکانی و ارتقای
همگرایی سیاسی -فضایی کمک کند.
 ژئوپليتيکژئوپلیتیک علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست و کنشهای ناشی از ترکیب
آنها با یکدیگر است (حافظنیا .)12:1135 ،ژئوپلیتیک به عنوان «دانش رقابت و گسترش حوزه
نفوذ» دولت و گروههای متشکل سیاسی درصدد کسب قدرت و تصرف ابزارها و اهرمها و
فرصت های جغرافیایی هستند که به آنها قدرت امکان چیره شدن بر رقیب را میدهد ،لذا آنها
برای تصرف فرصت ها و مقدورات در مکان و فضای جغرافیایی ،به رقابت پرداخته و سعی می-
کنند نفوذ خود را در فضاهای جغرافیایی بیشتر توسعه داده و آنها را به قلمرو اعمال اراده خود
بیافزایند و بر عکس رقبا را از فضاهای مورد منازعه بیرون برانند .از این دیدگاه ژئوپلیتیک به
مطالعه الگوهای رقابتی و ابزارهای رقابتآمیز ،انگیزههای رقابت ،کارکردهای مکان و فضا در
شکل دهی به فرایندهای رقابت و تاثیر آن بر فراز و فرود قدرت میپردازد (اتوتایل و دیگران،
 .) 11:1131از این رو اهمیت مسایل ژئوپلیتیکی یک منطقه زمانی مشخص میگردد که
پتانسیلها و امکانات باالفعل و بالقوه آن سرزمین با مناطق و سرزمینهای پیرامون آن مورد
مطالعه و مقایسه قرار گیرد(پاپلییزدی.)11:1131 ،
 ژئواکونوميکژئواکونومی بیانگر تاثیر عوامل اقتصادی بر روی مولفههای سیاسی تعریف شده است (عزتی،
 .)1131رویکرد ژئواکونومیـک ،یعنـی جهـتدهـی نبـرد دولـت  -ملـت هـا در راسـتای باز
شـناخت خویشتن خود در وضعیت متغیر موجود و جایگیری مناسـب آنهـا در نظـام نـوین
جهـانی در دل جریان جهانی شدن در دنیای اقتصاد و سیاسـت(ولیقلیزاده و ذکی11۹7،
 .) 11۹:اگـر هـدف از مناسـبات اقتـصادی فـراهم آوردن بسترهای لازم کسب بالاترین سود
برای افراد و شـرکت هـا در اقتـصاد بـازار آزاد اسـت ،مناسـبات ژئواکونومیک ،رفتارهای متقابل
دولت ها (کامل ًا منـسوب بـه هویـت جغرافیـایی آنهـا) را در حـوزه بینالملل در بستر محور
جغرافیا  -اقتصاد – فن اوری مورد تبیین قرار میدهد) .(İnan, 2005: 82از طرفی منـشأ پویایی
ژئواکونومی را بایستی در ماهیـت الگوهـای ارتقـاء بازارهـای بـینالمللـی ،تحـول در مراکـز
فعالیت تجاری ،تحول در جر یان ها و ساز و کارهای مناسبات تجاری ،توزیع مجـدد منـابع
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اقتـصادی میان دولت ها و تغییر در وضعیت سنتی دولت ها در جهان جستجوکرد
) .2012: 14بنابر این ژئواکونومی تحلیل راهبردهای خاص اقتصادی به ویژه راهبـرد تجـاری
اسـت کـه توسط دولت ها در شرایط خاص سیاسی برای پشتیبانی از اقتصاد یا بخـشهـای
کاملاً معینی از آن ،همچون حمایت از تشکلهای اقتصادی برای حضور در بخش های معینـی
از بازار جهانی در راستای تجاری سازی برخی از محصولات اقتصادی به کار برده میشود .ایـن
وضعیت علاوه بر ایجاد توان و نفوذ بینالمللی برای دولت هـا ،وضـعیت اقتـصادی و اجتمـاعی
آنها را ارتقاء میدهد) .(Babıc, 2009: 32 & Man-jung, 2011:5در همان حال ،تدابیر لازم
برای نیل به اهداف ،ممکن است توسط شرکتهای اقتصادی و تجاری در پیش گرفته شود؛ به
این معنی که تدابیر عملیاتی را شرکتها انجام دهند و دولتها از نتایج آن در راستای
اهدافشان بهرهبرداری کنند و صنعت گردشگری هم یکی از این ابزارها برای توسعه همگرایی
استراتژهای ژئواکونومیک محسوب میشود و با توجه به کارکردهای مختلف سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی میتواند محور گفتمان و مبنای تحول از ژئوپلیتیک (که با مفاهیم جغرافیا،
نفت و امنیت تعریف میشود) به ژئواکونومیک باشد ،که در رویکرد ژئواکونومیک ،مشارکت
مردم ،اقتصاد ،امنیت و پایداری اهمیت مییابد؛ زیرا فرایند مهمانی و میزبانی اگر بر حسب
کارشناسی تعریف شود ،موجب تعامل ،صلح ،توسعه و رفاه در ابعاد منطقهای و جهانی میشود.
(Rozov,

گردشگريگردشگری فرایند تلفیق یافتهای از فضای فیزیکی و جامعه انسانی میباشد که اشکال جدید
آن نتیجه تغییر در ارزشها و نگرشهای زندگی انسان ،تکنولوژی پیشرفته ،رشد انفجار گونه
اطلاعات و نیروهای سیاسی است) .(Friedel et al,2008,p.29اهمیت آن تا آن جایی است که از
یک سو ،از آن به عنوان یک پدیده اجتماعی در ارائه مکانها و فرهنگها یاد میشود (Hultman
) ،and Hall,2011ماهیت چند بعدی دارد و نقش عمدهای در توانمندسازی و تغییرات اجتماعی
– اقتصادی سیستم جامع دارد ) (Dwyer et al, 2009:74-63و از سوی دیگر ،مجموع پدیدهها
و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران ،سرمایه ،دولت ها و جوامع میزبان،
دانشگاهها و سازمانهای غیر دولتی ،در فرایند جذب ،حمل و نقل ،پذیرایی و کنترل گردشگران
ودیگر بازدیدکنندگان است).(Weaver and Opperman, 2000,3گردشگری از نظر ماهوی قبل
از آن که به عنوان یک پدیده اقتصادی مطرح باشد امری فرهنگی است ،به گونهای که در
پیرامون آن آثار فرهنگی بسیاری شکل میگیرد .گردشگری انسان را با فضاهای جغرافیایی،
انسانها و فرهنگهای دیگر آشنا میکند .این آشنایی مقدمهای برای شناخت انسان از خویش
است .این در حالی است که فرهنگ خود به عنوان جاذبه اصلی گردشگری به شمار می-
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رود(.بونی فیس .)۹:1131،در بعد جغرافیایی ،گردشگری زمانی از فعالیت گذراندن اوقات فراغت
یا تفریح که مستلزم غیبت شبانه از مکان مسکونی عادی است تعریف میشود( Skinnere,
 .)1999:280در بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری ،فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان
بومی و زندگی غیر عادی گردشگران را در بر میگیرد) (Barnard ,1996, 551قابلیتهای
موجود با انگیزه گردشگران همخوان و مطابقت دارد .به همین جهت ،علیرغم فقر امکانات و
تسهیلات زیربنایی جهت پذیرش گردشگری در تقویت بنیه اقتصادی ،کاهش بیتعادلیهای
منطقهای و ارتقاء شاخصهای توسعه در مناطق غیر برخوردار ،توسعه اقتصادی در سطوح
محلی ،ملی و منطقه ای ،ایجاد تنوع و دگرگونی در ساختار اقتصادی مناطق و ثبات اقتصادی در
سطح کلان نقش موثری ایفا میکند(تولایی .)61:1136،از این رو ،گردشگری با تحولات مفهومی
و مصداقی دوره ژئواکونومیک ،پیوند فزایندهای مییابد.
 ژئوپليتيک گردشگريحوزه مفهومی و مصداقی دانش ژئوپلیتیک واجد ویژگیهایی است که پیامدهایی اقتصادی-
فضایی گردشگری را در قالب این علم قابل مطالعه میکند .بدین مفهوم که نیاز انسانها به
گردش ،تفریح ،استراحت ،خستگی زدایی از تنشهای روحی زندگی مدرن و شهری ،و حفاظت از
سلامتی جسمی و روحی انسان مقوله گردشگری را در حوزه تعامل و توسعه واحدهای سیاسی
قرار داده است .از این رو ،سرنوشت کشورها ،روابط بینالملل و اقتصادهای ملی و جهانی را
تحتالشعاع قرار دا ده است .گردشگری به عنوان یک صنعت و فعالیت نوظهور و پیشرونده
توجه دولت ها و ملت ها را به خود جلب نموده است .و کشورها با متناسب سازی ساختارهای
ملی خود با این فعالیت ،سعی بر فرآوری پتانسیل ها و قابلیت های جذب گردشگری بویژه در
بعد بینالمللی داشته و از سوئی دست به ظرفیت سازیهای جدید جذب گردشگری میزنند تا
نه تنها به معرفی فرهنگ ،کشور ،سرزمین ،ملت ،تاریخ و هویت ملی خود به جهانیان بپردازند،
بلکه منافع اقتصادی خوبی را نصیب خود کنند و تفاهم بینالمللی را از طریق توسعه مناسبات
اجتماعی افزایش دهند و موقعیت و منزلت ژئوپلیتیکی خود را در جهان بهبود بخشند(گریفین،
 .)1۹:1125کشورها میتوانند به طرق مختلف مانند کشاورزی ،صنعت و خدمات کسب درآمد
نمایند که هر کدام از آنها مستلزم وجود امکانات خاص و منابع ویژه است .بسیاری از جوامع از
نظر کسب درآمد از طرق مذکور در وضعیت مناسبی قرار ندارند ولی تقریبا در شرابط
پسامدرنیستی ،کلیه جوامع میتوانند از طریق گردشگری کسب درآمد کنند .بنابراین
گردشگری را باید یک رویۀ دو سویه دانست؛ یعنی به همان ترتیب که یک کشور با جذب
گردشگر درآمد ارزی کسب می کند ،بر اثر مسافرت ساکنین آن کشور به بیرون از آن متحمل
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هزینههای ارزی هم میگردد .از این رو استفاده خالص از گردشگری مربوط به رابطه میان
درآمد و هزینۀ حاصل از آن است که در موازنه پرداخت ها جزئی از صادرات و واردات نامرئی
محسوب میشود (بدیعی .)55۹:1127،لذا دولتهایی در این زمینه موفق خواهند بود که از
ظرفیتهای جاذبه ساز توریستی در زمینههای تاریخی و باستان شناختی ،سرزمینی و
اکوتوریسم ،فرهنگی و مردم شناختی ،دینی و زیارتی ،تفریحی و سرگرمی ،استراحتگاهی و
رفاهی و غیر آن بر خوردار باشند .دوم آنکه سیاست ملی خود را برمحوریت توسعه گردشگری و
جذب جهانگردان خارجی شکل داده و پردازش کنند .بنابراین گردشگری به صورت یک فعالیت
رقابتی در عرصه بینالمللی ظهور کرده و دولتها با اتخاذ سیاست های باز و تسهیل ورود جهان
گردان به کشور خود و توسعه جاذبههای توریستی و سایر تدابیر لازم نظیر تجهیز زیر ساخت
های توریستی به نوعی با دولتهای دیگر رقابت میکنند .و هر کدام سعی دارند در عرصه بین-
المللی به شکار جهانگردان و گردشگران بیشتری بپردازند تا از منابع مربوط بهرهمند شوند.
بدیهی است کشورهایی با سیستم بسته در مقایسه با کشورهایی با سیستم باز ،در عرصه این
رقابت بازنده خواهند بود(.حافظنیا.)111:1135 ،حالت رقابت بر جذب سرمایه متمرکز میشود
که در جلوههایی از اقتصاد زیباشناختی عمل میکند .گردشگری در این اقتصاد یکی از عوامل
اصلی کسب سرمایه چه از طریق سرمایهگذاری و چه از طریق جذب گردشگر در فضای
سرزمینی است؛ رویکرد به این جنبه از گردشگری اهمیت جغرافیای اقتصادی(ژئواکونومیک)
فزایندهای یافته است(پاپلی یزدی.)1135:113،
همگرایی منطقهايهم گرایی به لحاظ مفهومی عبارت است از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطهای
مشخص که معمولا به عنوان هدف مشترک آنان شناخته میشود ،فرآیند همگرایی در ارتباط با
بازیگران سیاسی و دولتها ،از احساس و درک هدف و منفعت مشترک شروع میشود و سپس
مراحل بعدی آن ادامه پیدا میکند و نیروهای اصلی و یا کاتالیزور به تقویت روند کمک نموده
تا فرآیند را کامل نمایند .این فرآیندها از حیث تجلی فضائی ممکن است در مقیاسهای محلی،
منطقهای و جهانی شکل بگیرند .مرحله پایانی فرآیندهای مزبور را یکپارچگی با پیامدهایی
چون امنیت ،صلح و توسعه در بر می گیرد(حافظنیا.)121:1135،بر اساس نظریه وابستگی
متقابل ،کنش متقابل دولتها و ملتها همیشه رو به گسترش است و از الگوی بسیار پیچیدهای
برخوردار میباشد ،لذا روابط و نیازهای متقابل ملتها و کشورها در زمینههای اقتصادی،
فرهنگی ،تجاری ،سیاسی ،امنیتی ،علمی ،آموزشی ،اطلاعرسانی ،فناوری ،مواد اولیه ،گردشگری،
انرژی و غیره امری بدیهی شده و باعث افزایش چشمگیر ارتباطات بین ملتها دولتها و
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وابستگی متقابل آنها میگردد .علاوه بر این تامین نیازها و اداره روابط و وابستگیهای متنوع
ضرورت مدیریت فراملی و فراکشوری در مقیاس جهانی و منطقهای و یا جهانی امری اجتناب
ناپذیر است و این امر همگرایی دولت ها و کشورها را مورد تاکید قرار میدهد (حافظنیا و
کاویانیراد .)117:1131 ،در سیاست بینالمللی همگرایی فرآیندی شناخته میشود که طی آن
واحدهای سیاسی به صورت داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدفهای
مشترک صرف نظر کرده و از یک قدرت فوق ملی( که همان نهاد یا سازمان بینالمللی است)
تبعیت میکنند .انگیزه اصلی دولتها برای چنین همکاریهای نزدیکی ،دسترسی آنها به منافع
و امکاناتی است که قبل از ورود به فرآیند همگرایی دست یافتن به آن برایشان غیر ممکن بود
(قوام .) 777:1121،بر این اساس ،همگرایی ماهیتی اقتصادی امنیتی و سیاسی دارد و بهتر می-
تواند تامین کننده شرایط تعاملات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در قالب مراودات انسانی و
گردشگری نمود آشکارتری پیدا کند.
بررسی منابع نشان می دهد که زمینه ها و بسترهای همگرایی بین دو واحد سیاسی ایران و
آذربایجان را می توان در مواردی از قبیل ریشه تاریخی مشترک مانند احساس مشترک ایرانی
بودن تا زمان تشکیل شوروی سابق (حافظنیا)133:1131،؛ دین و مذهب (برگزاری مراسمی
همچون اعیاد اسلامی وسوگواری امامان معصوم (حافظنیا)13۹:1131 ،؛ زبان و پیوستگی قومی
ناشی از آن (کریمی پور)116:1133،؛ مفاخر ملی (چهره های مانند استاد شهریار ،فردوسی،
سعدی ،حافظ ،نظامی گنجوی ،محمد فضولی ،شاه اسماعیل صفوی ،پوریایی ولی و )...و علمای
دینی؛ جشن های باستانی مانند نوروز و ...؛ منابع آبی و سرمایه گذاری مشترک در آن (مانند
رودخانه ارس) (بدریفر)۹3:1126 ،؛ دریای خزر و سازمان همکاری دریای خزر (احمدی-
پور )77:113۹،و  ...برشمرد که می تواند به همگرایی منطقه ای مستحکمی بین ایران و
آذربایجان کمک کند .بنابراین کارکرد گردشگری در همگرایی منطقهای را می توان در مواردی
از قبیل الف -بسترهای فن اورانه؛ ب -بسترهای اقتصادی (کسب منافع در فرایند جهانی شدن
و رقابت مناطق مختلف در بازار گردشگری) (پاپلی یزدی)71۹:1135 ،؛ ج -تعامل فرهنگی
(آشنایی و شناخت ملت هاو تعامل فرهنگها در راستای افزایش وفاق منطقه ای)؛ د -گسترش
صلح (براساس مواد  11الی  11حقوق گردشگری)؛ و ه -تقویت بستر منافع مشترک (درک بهتر
یکدیگر و احترام به فرهنگ ملتها در راستای صلح و همگرایی در جهت منافع مشترک) مورد
بررسی قرار داد (پاپلی یزدی .)3۹:1135 ،که در مدل مفهومی تحقیق ارایه شده است.
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ژئوپولیتیک گردشگری

نقش عوامل اثر
گذاری جغرافیایی
در سیاست

ژئواکونومیک

ژئوپولیتیک

مطالعه

اثرگذاری

عوامل

اقتصادی

جغرافیایی

در

سیاست

گردشگری

عوامل

محورها
موقعیت ،ریخت

اجتماعی  -فرهنگی

کشور،منابع کمیاب،
جغرافیا ،اقتصاد و فن آوری

شبکه های ارتباطی،
جمعیت ،قدرت و دولت

تعامل و همدلی ،همگرایی سیاسی،
همگرایی امنیتی ،همگرایی اجتماعی،
همگرایی مذهبی و تبادلات ارتباطی

زیست محیطی

اقتصادی
استفاده مزیت های طبیعی ،پزشکی آب درمانی و سلامت،
حفظ مرزهای طبیعی ،حفاظت از جاذبه های طبیعی
اشتغال زایی و درآمدزایی ،بازگشت سرمایه
گذاری ،ایجاد بازارهای مشترک ،افزایش
صادرات و ارزآوری و کارآفرینی

همگرایی واحدهای
سیاسی -فضایی

شکل (.)0مدل مفهومی تحقيق

یافته هاي تحقيق
با توجه به ماهیت تحقیق ،یافته های این مطالعه در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارایه شده
است.
یافته هاي حاصل از تحليل آمارهاي رسمی
بررسی آمارهای رسمی ارایه شده از مراجع رسمی را می توان در سه مورد زیر انجام داد:
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علاقه مندي به دیدار از ایران

بعد از فروپاشی شوروی سابق و کاهش موانع مرزی بین ایران و آذربایجان پس از گذشت
بیش از  25سال مردم دو کشور توانستند آزادانه با آشنایان و دوستان و اقوام خود در دیگر
سوی پرده آهنین دیدار کنند .وجود سابقه مشترک تاریخی ،اشتراکات فرهنگی و دینی بین دو
کشور توسعه گردشگری به بهبود همگرایی در عوامل متغیرهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی
کمک کرده است که در این فرآیند امنیت بالای مرزهای دو کشور بسیار مهم باشد .همانطوری
که جدول ( )1نشان می دهد ،روند افزایشی گردشگران آذربایجانی به ایران طی سالهای
متمادی ارایه شده است.
جدول ( .)9ورود اتباع آذربایجانی به ایران ()091.-09۹4
کشور

1132

1133

113۹

11۹1

11۹1

11۹7

11۹1

11۹4

آذربایجان

775132

1111۹3

274176

66۹3۹4

26۹141

11۹3534

11۹1157

111761۹

منبع :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
بازارچه هاي مرزي

دایر شدن بازارچه های مرزی در طول مرزهای مشترک با آذربایجان و جمهوری نخجوان،
ارتباطات تجاری و اقتصادی زمینههای توسعه گردشگری را فراهم کرده است که این عامل به
گسترش روابط فرهنگی و همگرایی بیشتر جمعیت دو سوی ارس انجامیده است .صادرات
تجارت چمدانی در سال  1136به میزان  7۹16252دلار ،در سال  11۹1از بازارچه های مرزی
ایران به آذربایجان بالغ بر  1۹173446دلار بوده است ،در سال  11۹7به  11135۹5۹دلار
میباشد .جدول( .)4
جدول ( .)4صادرات تجارت چمدانی از بازارچه هاي مرزي ایران به آذربایجان
سال 11۹7

سال 11۹1
ردیف

مرزخروجی

ارزش دلار

ردیف

مرزخروجی

ارزش دلار

1

آستارا

171۹7131

1

آستارا

75735161

7

بیله سوار

5116211

7

بیله سوار

4751714

1

جلفا

117۹656

1

جلفا

134۹5۹5

4

مجموع

1۹173446

4

مجموع

11135۹5۹

منبع :وزارت بازرگانی11۹1،
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صادرات واردات

تحلیل مراودات بازرگانی ایران و آذربایجان طی دو دهه اخیر با فراز و فرودهایی همراه بوده
است .با این حال آمارموجود گویای آن است که حجم مناسبات تجاری میان دو کشور روند
کاهندهای داشته اس ت .براساس آماری که در سایت کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان
( ) stat.gov.azمنتشر شده است ،حجم مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان از 51۹
میلیون دلار در سال  7112به  761میلیون دلار در سال  7117کاهش یافت .بنابراین با
همگرایی در گردشگری میتوان زمینه را برای افزایش صادرات و وادرات بیشتر کرد و از سوی
دیگر ،با روند افزایش گردشگری ،زمینه را برای همگرایی سیاسی -فضایی و امنیت مرزی و
منطقهای به وجود آورد .جدول( .)5
جدول ( .)0صادرات ایران به جمهوري آذربایجانطيسالهاي0915-09۹9
سال

وزن

ارزش (ميليون دلار)

تغييرات

سال

111

+

1132

437

-

1133

353

121

+

113۹

361

125

11۹1

۹34

511

11۹1

1175

271

۹25

4۹2

1756

541

(هزار تن)

وزن

ارزش (ميليون دلار)

تغييرات

163

+
+
+
+
+
=

(هزار تن)

1131

235

1131

561

751

1137

443

112

1131

1۹2

756

-

1134

42۹

111

+

1135

4۹۹

121

+

11۹7

1136

425

14۹

=

11۹1

منبع :وزارت بازرگانی11۹1،

یافتههاي پژوهش ميدانی
همان طور که در روش شناسی اشاره شد ،با مراجعه به مبادی ورودی و خروجی کشور در
مرزهای مشترک ایران و آذربایجان اقدام به تکمیل پرسشنامه شد .در این فرآیند سعی شد تا
به طور مساوی از افراد خروجی  111نفر و از افراد ورودی به کشور نیز  111نفر نظرخواهی
شود .داده های جدول ( )6به لحاظ ویژگیهای توصیفی پاسخ دهندگان نشان میدهد که در
گردشگران ورودی از جمهوری آذربایجان ،بیشتر تعداد پاسخگویان در رده سنی  41تا  51سال
( 26درصد) 57 ،درصد شغل آزاد و  52درصد مردان بوده اند .از طرفی دیگر در بین گردشگران
خروجی از کشور ،گروه سنی  71تا  41ساله با  65درصد 43 ،درصد شغل آزاد و  21درصد
مردان بوده اند .جدول ( .)7
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جدول ( .)6یافتههاي توصيفی تحقيق
مولفه
سن
شغل اصلی
جنسیت
هدف از سفر

بیشترین پاسخگو

درصد

ورودی

 41تا  51سال

26/1

خروجی

 71تا  41سال

65/4

ورودی

آزاد

57/4

خروجی

آزاد

42/3

ورودی

مردان

52/4

خروجی

مردان

21/4

ورودی

تجارت ،زیارت و استفاده از خدمات بهداشت و سلامت

خروجی

تحصیل ،تفریح و گذران اوقات فراغت و شرکت در مراسمات فرهنگی

علاوه بر این ،با استفاده از جدول توافقی به بررسی دیدگاه دو گروه از گردشگران ورودی به
ایران و نیز خروجی از کشور درباره نقش گردشگری در ایجاد و بهبود همگرایی بین دو کشور
پرداخته شده است .بر اساس جدول ( )2نتیجه بدست آمده از تحلیل توصیفی ارایه شده در
جدول نشان می دهد از دیدگاه گردشگران ایرانی و آذری توسعه گردشگری بین دو کشور نقش
مهمی در ارتقای همگرایی بین دو واحد سیاسی دارد.
جدول ( .).مقایسه دیدگاه دو گروه از پاسخگویان با استفاده از جدول توافقی
نقش گردشگری در همگرایی ایران و
جمهوری آذربایجان
گردشگران ایران
کل
همبستگی پیرسون

گردشگران آذربایجان

کل

بالا

متوسط

پایین

بالا

51

13

17

111

متوسط

13

77

11

21

پایین

3

11

۹

73

۹2

21

15

711

1764

برای بررسی نقش گردشگری در ایجاد و تقویت همگرایی بین ایران و آذربایجان با توجه به
شاخص های انتخاب شده از آزمون  tتک نمونهای بهره گرفته شده است .نتایج جدول ()3
نشان می دهد که تفاوت کاملا معناداری در میانگین عددی شاخص ها از دیدگاه پاسخگویان
قابل مشاهده است و تفاوت همه آنها از حد مطلوبیت عددی (میانگی طیف لیکرت=  )1مثبت
گزارش شده است .از بین مولفههای مورد مطالعه ،بسترهای اقتصادی و تجاری گردشگری و
خدمات ارایه شده به گردشگران به ترتیب با مقادیر ( 4/15و  )4/17بیشترین تاثیر را در
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ارزیابی نقش گردشگري بر همگرایی واحدهاي سياسی -فضایی ایران و آذربایجان

همگرایی دو کشور به خود اختصاص داده اند .از طرفی دیگر ،بسترهای علمی و فرهنگی و
امنیتی و سیاسی به ترتیب با مقادیر میانگین عددی ( 1/21و  )1/63نیز علیرغم بالاتر برآورد
شدن از مطلوبیت عدد ی مورد آزمون تاثیر کمتری در همگرایی بین دو کشور از دیدگاه
پاسخگویان ارایه داده اند.
در این بخش از تحقیق ،به منظور ارزیابی عوامل و متغیرهای موثر و میزان اهمیت آنها در
نقش ایجاد همگرایی بین ایران و جمهوری آذربایجان از طریق گردشگری از دیدگاه پاسخگویان
از آزمون آماری تحلیل عاملی استفاده شده است .جهت آزمون مناسب بودن دادههای مربوط به
مجموعه متغیرهای مورد تحلیل در این خصوص از تست  Bartlettو  KMOبهره گرفته شد که
با توجه به معناداری آزمون بارتلت در سطح اطمینان  ۹۹درصد و مقدار بالای ضریب KMO
بدست آمده ،نشان دهنده همبستگی خیلی خوب بین دادههای مورد استفاده است که برای
انجام تحلیل عاملی مناسب میباشد (زارعچاهوکی. )4: 113۹ ،جدول (.)۹
جدول ( .)1معناداري تفاوت از حد مطلوب نقش گردشگري در همگرایی ایران و آذربایجان
مطلوبيت عددي مورد آزمون = 9
مولفههای مورد مطالعه

میانگین

آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت از حد
مطلوب

فاصله اطمینان ۹5
درصد
پایین تر

بالاتر

بسترهای اجتماعی

1/31

11/12

1۹۹

17111

1/31

1/25

1/36

بسترهای اقتصادی و تجاری

4/15

42/17

1۹۹

17111

1/15

1/11

1/1

بسترهای علمی و فرهنگی

1/63

16/54

1۹۹

17111

1/63

1/61

1/26

خدمات گردشگری

4/17

16/51

1۹۹

17111

1/12

1/۹2

1/13

بسترهای امنیتی -سیاسی

1/21

71/41

1۹۹

17111

1/21

1/65

1/22

منبع :یافتههای تحقیق11۹5 ،
جدول ( .)۹آزمون بارتلت و سطح معناداري نقش گردشگري در همگرایی ایران و آذربایجان
مجموعه مورد تحلیل

مقدار

KMO

1/343
نقش گردشگری در همگرایی بین ایران و جمهوری آذربایجان
منبع :یافتههای تحقیق11۹5 ،

مقدار بارتلت

درجه آزادی

سطح معناداری

1۹11/612

416

1/111

با توجه به مناسب بودن دادهها برای انجام تحلیل عاملی ،در ادامه  47متغیر مستخرج از
پرسشنامه با بهرهگیری از آزمون تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفت .نتیجه حاصل از تقلیل
متغیرها ،معرف  5عامل بوده که  64درصد از واریانس را تبیین میکند .به طوری که ،مقادیر
ویژه ،اهمیت اکتشافی عامل ها را ارتباط با متغیرها نشان می دهد و میزان آن بیانگر نقش آن
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در تبیین واریانس متغیرها است (زارع چاهوکی .)11: 113۹ ،از این رو ،در جدول ()11
عامل های استخراج شده به همراه میزان مقادیر ویژه و درصد واریانس آنها ارایه شده است.
جدول ( .)05خلاصه تحليل عاملی نقش سرمایه اجتماعی در یکپارچهسازي اراضی بهرهبرداران
ردیف

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

1

بهبود روابط تجاری

2/23

1۹/1۹

1۹/1۹

7

خدمات درمانی و بازدید از بستگان

6/36

12/13

16/52

1

دسترسی و امنیت

4/14

11/56

43/11

4

خدمات مالی و پولی

1/14

3/25

56/33

5

اشتراک فرهنگی -مذهبی

7/36

6/32

61/25

منبع :یافتههای تحقیق11۹5 ،

نتیجه تجریه و تحلیل عاملها به شیوه مولفه اصلی با استفاده از چرخش عاملی به شیوه
واریماکس بیانگر استخراج  5عامل به شرح جدول ( )11است.
نتایج حاصل از تحلیل یافتههای تحلیل عاملی در جدول ( )11نیز نشان میدهد ،سه عامل
بهبود روابط تجاری بین دو کشور همسایه (با  1۹/1۹درصد از واریانس)؛ استفاده از خدمات
درمانی و بازدید از بستگان (با  12/7درصد واریانس) و آسان بودن دسترسی و سطح بالای
امنیت در کشور همسایه (با  11/6درصد واریانس) که عمدتا با عوامل اقتصادی و دسترسی به
خدمات ارتباط نزدیکی دارند ،با نزدیک به  51درصد از کل واریانس از دیدگاه پاسخگویان
بیشترین اهمیت را در ایجاد و بهبود همگرایی بین دو کشور همسایه از طریق توسعه
گردشگری به خود اختصاص داده اند.شکل(.)1

شکل ( .)9تحليل عاملی نقش گردشگري در همگرایی بين ایران و جمهوري آذربایجان
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جدول ( .)00عاملها و بار عاملی بدست آمده از ماتریس چرخش یافته نقش گردشگري در همگرایی
عامل

بهبود روابط تجاری

خدمات درمانی و بازدید
از بستگان

دسترسی و امنیت

خدمات مالی و پولی

اشتراک فرهنگی-
مذهبی

متغیر

بار عاملی

اشتراک زبانی و گویش بین دو سوی مرز

17216

مناسبات تجاری از طریق تجارت چمدانی

1763۹

توسعه زیرساخت های اقتصادی از قبیل گمرک ،پایانه مسافری ،بازارچه
های مرزی و ...

17675

استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی در کشور همسایه

17612

حمایت دولت از تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی برای ورود به بازار

175۹1

احترام متقابل به باورها و فرهنگ کشور مقابل

17561

خرید نیازهای ضروری روزانه از قبیل میوه و نان و ...

17553

استفاده از خدمات پزشکی و سلامت از قبیل بیمارستان و ...

17211

شرکت در مراسمات و جشن ها ملی

17211

تحصیل در مراکز دانشگاهی بدلیل هزینه پایین

17673

هزینه پایین خدمات بستری و اعمال جراجی

17611

آسان بودن تشریفات گمرکی ورود و خروج

17577

سکونت بستگان و افراد فامیل در کشور مقابل

17511

بهبود دسترسی زمینی با هزینه پایین

1764۹

امنیت بالای گردشگران در کشور مقابل

17675

آسان بودن پیگیری وضعیت سیاسی بدلیل وجود کنسولگری

17534

آسان بودن تردد از گذرگاه های مرزی

17574

هزینه مناسب استفاده از مراکز اقامتی گردشگری

17517

صلح و آرامش حاکم بر هر دو کشور همسایه

17211

پذیرش واحد پولی توسط ارایه دهندگان خدمات در کشور مقابل

17656

آسان بودن دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در کشور مقابل

17673

آسان بودن دسترسی به خدمات مالی و تبدیل وجوه

17545

اطمینان از پایداری امنیت مرزی در طول روز

17314

اشتراکات فرهنگی (آداب و رسوم ،مذهب ،شیوه زندگی) در کشور مقابل

17637

دسترسی به انرژی و سوخت در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی

17543

اطمینان از دسترسی به مراکز خدمات گردشگری حلال

17571

منبع :یافتههای تحقیق11۹5 ،
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نتيجه گيري
گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنعت رو به رشد دنیا به شمار می آید
و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنیا بدلیل منافع متعدد اجتماعی و اقتصادی از آن به
منزله یک منبع مهم اقتصادی برای کاستن از چالش های اقتصادی و اجتماعی از قبیل ایجاد
فرصت های اشتغال و درآمد و ابزاری برای نیل به توسعه متوازن منطقه ای بهره می گیرند .از
دیدگاه صاحب نظران توسعه سیاسی و ژئوپلیتیک ،توسعه گردشگری و فعالیت های مرتبط با
آن ابزاری کارآمد برای کاستن از تنش ها و چالش های سیاسی -اقتصادی منطقه ای بوده و
می تواند با توجه به اشتراکات فرهنگی -تاریخی و منافع و منابع مشترک راهکاری سازنده برای
ایجاد همگرایی و تقویت آن باشد .به عبارت دیگر ،در عصر حاضر فعالیتهای گردشگری
پیرامون ژئوپلیتیک سرمایه ،توسعه تازه و شگفتانگیزی در نفوذ به قلمروهای ما قبل مدرن
(طبیعت و انسان) و بهره گیری از آن بوده و در بسیاری از مناطق دنیا به گسترش همگرایی
منطقهای واحدهای سیاسی -فضایی کمک کرده است .به طوری که از یک سو ،دولتها و
دولتهای محلی توجه ویژهای به توسعه صنعت گردشگری دارند و از سویی دیگر ،تصمیمات
سیاسی آنها نقش موثری در تدوین قوانین ،برنامهریزی و مدیریت مشتریان این صنعت در
فضاهای جغرافیایی ایفا می کنند .از این رو ،براساس یافته های تحقیق می توان نتایج زیر را
مورد توجه قرار داد:
 بررسی ویژگی های پاسخگویان نمونه نشان می دهد که ورودی گردشگران از کشورآذربایجان عمدتا در سنین میانسالی بوده و با هدف تجارت ،استفاده از خدمات بهداشت و
سلامت ،زیارت اماکن مقدس اقدام به مسافرت به ایران می کنند و بیشتر گردشگران خروجی از
ایران در گروه سنی جوان بوده و هدف اصلی آنها تحصیل ،تفریحات و گذران اوقات فراغت و
شرکت در مراسمات و جشن ها می باشد .نتیجه جدول توافقی بیانگر اهمیت توسعه گردشگری
در بهبود همگرایی بین دو کشور همسایه بوده و این عامل از دیدگاه افراد وارد شده به ایران و
نیز افراد خارج شده مورد تاکید می باشد .به طوری که میزان همبستگی موجود در دیدگاه دو
گروه به میزان  1764درصد برآورد شده است.
 نتیجه تحلیل تفاوت میانگین های کل دو گروه با استفاده از  tتک نمونه ای است بیانگرروند مثبت با فرض مطلوبیت عددی ( )1تفاوت همه شاخص های مورد مطالعه ست .به طوری
که ،شاخص های بسترهای اقتصادی و تجاری گردشگری و خدمات ارایه شده به گردشگران به
ترتیب با مقادیر ( 4/15و  ) 4/17بیشترین تاثیر را در همگرایی دو کشور به خود اختصاص داده
اند و بسترهای علمی و فرهنگی و امنیتی و سیاسی به ترتیب با مقادیر میانگین عددی ( 1/21و
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 ) 1/63نیز از مطلوبیت عددی مورد آزمون بالاتر هستند .بنابراین ،می توان اذعان نمود که
توسعه گردشگری نقش مهمی در ایجاد همگرایی بین دو کشور همسایه از دیدگاه پاسخگویان
داشته است.
 نتایج تحلیل عاملی نقش گردشگری در ایجاد همگرایی بین ایران و جمهوری آذربایجان وتقویت آن از دیدگاه پاسخگویان با مقدار  KMOبه میزان  1/343است که  47متغیر مستخرج
از پرسشنامه در قالب  5عامل توانسته است  64درصد از واریانس را تبیین کند .طبق نتایج
بدست آمده ،سه عامل بهبود روابط تجاری بین دو کشور همسایه ()1۹/1۹؛ استفاده از خدمات
درمانی و بازدید از بستگان ( )12/7و آسان بودن دسترسی و سطح بالای امنیت در کشور
همسایه ( )11/6ک ه عمدتا با عوامل اقتصادی ،دسترسی به خدمات و امنیت ارتباط نزدیکی
دارند ،با نزدیک به  51درصد از کل واریانس از دیدگاه پاسخگویان بیشترین اهمیت را در ایجاد
و بهبود همگرایی بین دو کشور همسایه از طریق توسعه گردشگری به خود اختصاص داده اند.

منابع و مأخذ
 .1اتوتایل ،ژیروید و دیگران ( .)1131اندیشه هاي ژئوپليتيک در قرن بيستم ،ترجمه
محمدرضاحافظ نیا و هاشم نصیری ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 .7آقاجری ،محمد جواد و رستمی فر ،سیمین سادات ( .)11۹1پيمان سارک و تاثير آن بر
منطقه گرایی ،پژوهشنامه روابط بین الملل ،دوره  ،5شماره .1۹-۹ ،71
 .1احمدی پور ،زهرا( .)113۹ژئوپليتيک دریاي خزر ،تهران ،انتشارات سازمان جغرافیای
نیروهای مسلح.
 .4اخباری ،محمد( .)113۹جغرافياي مرز با تاکيد بر مرزهاي ایران ،تهران ،انتشارات
سازمان جغرافیای نیروهای مسلح.
 .5افضلی ،رسول ،احمدی ،سید عباس ،واثق ،محمود و جهانیان ،منوچهر( .)11۹1دیپلماسی
گردشگري و تأثير آن بر همکاري و همگرایی ميان کشورهاي منطقه خليج فارس،
جغرافیا ،سال 17شماره  ،41صص.115-176
 .6بدیعی ،ربیع ( .)1127جغرافياي مفصل ایران ،تهران ،انتشارات اقبال،چاپ دوم.
 .2بونیفیس ،پریسیلا( .)1131مدیریت گردشگري فرهنگی ،ترجمه محمود عبداله زاده،،
دفتر پژوهشهای فرهنگی.
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 .3پاپلی یزدی ،محمدحسین و سقایی ،مهدی( .)1135گردشگري(ماهيت ومفاهيم) ،تهران،
انتشارات سمت.
 .۹پاپلی یزدی ،محمدحسین و وثوقی ،فاطمه( .)1131خراسان ژئوپليتيک و توسعه،
مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی.
 .11تولایی ،سیمین( .)1136مروري بر صنعت گردشگري ،تهران ،انتشارات دانشگاه خوارزمی.
 .11حافظ نیا ،محمدرضا( .)1131جغرافياي سياسی ایران ،تهران ،انتشارات سمت
 .17حافظ نیا ،محمدرضا( .)1135اصول و مفاهيم ژئوپليتيک ،مشهد ،انتشارات پاپلی.
 .11حافظ نیا ،محمدرضا و کاویانیراد ،مراد(  .)1131افقهاي جدید در جغرافياي سياسی،
تهران ،انتشارات سمت.
 .14زمانیان ،روزبه ،فتحی ،حمید و نهیبی ،سارا( .)113۹بررسی اثرات ژئوپليتيکی توسعه
گردشگري منطقهاي با بهره گيري از رهيافت برنامه ریزي راهبردي نمونه موردي:
منطقه گردشگري چادگان ،کهسوار طرار ،فصلنامه ژئوپلیتیکـ سال ششم ،شماره تابستان،
صص.1 -714
 .15عزتی ،عزت الله ( .)1131ژئوپوليتيک در قرن بيست و یکم ،تهران :سمت.
 .16قدیری معصوم ،مجتبی ،خراسانی ،محمد امین ،ضیاء نوشین ،محمد مهدی و ویسی،
فرزاد( .)113۹همگرایی و همکاري محدود منطقهاي ،راهکاری برای توسعه گردشگری
فرهنگی ،فصلنامه مطالعات ملی ،45 ،سال دوازدهم ،شماره  ،1صص.112-141
 .12قوام ،عبدالعلی( .)1121اصول سياست خارجی سياست بين الملل ،تهران ،انتشارات
سمت.
 .13کاظمی ،مهدی( .)1136مدیریت گردشگري ،چاپ اول،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی ،تهران
 .1۹کریمی پور ،یداله( .)1133مقدمه اي بر ایران و همسایگان(منابع تنش و تهدید)،
تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
 .71گریفین ،کیت ( .)1125راهبردهاي توسعه اقتصادي ،ترجمه حسین راغفر و محمد
حسین هاشمی ،نشر نی.
 .71نباکوئی ،سیدامیر و کریمی پاشاکی ،سجاد و منعم ،روح اله ( .)11۹7تاثير گردشگري بر
توسعه همگرایی منطقه اي کشورهاي حوزه جنوب غرب آسيا ،اولین همایش ملی
ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا ،دانشگاه گیلان ،صص.1-71
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